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[519] Ἂν δώσῃ ὁ Θεὸς κ’ ἔχεις παιδιά, πολλὰ ἢ λίγα ἂν εἶναι, 

520 ’ς τὸ ἔχει σου μηδὲν θαρρῇς  ἀμὴ ’ς τὸ νοῦ σου κρῖνε, 

ὅτι πλεὸ ἀξίζει μιὰ ἀρετὴ παρὰ καβαλαρίαν, 

κάμε νὰ μάθουν γράμματα, νἄχῃς εὐχαριστίαν.  

Γνώρισε καὶ τὴν φύσιν τους καὶ καθ’ ἑνός του δῶσε, 

νὰ ’ργάσῃ αὐτὴν ’σὰν ῥέγεται καὶ τὴν βουλήν σου σῶσε. 

525 Διατὶ ὅποιος ἔχει γράμματα ἢ μάθημα ἢ πρᾶξι, 

τιμὲς οὐδὲ τοῦ λείπουνται ἢ πλούτη νὰ ’ποτάξῃ. 

Καὶ τὰ δικά σου πράγματα ἔχε καὶ ’πότασσέ τα, 

ὥστε νὰ ζῇς, τ’ ἀφέντευγε κ’ ὕστερα μοίρασέ τα. 

Μὴ στοχαστῇς τὰ μετρικὰ διὰ νὰ εἶναι ὅλα ἴσια, 

530 ἀμὴ ὅποιος λείπεται ἀρετήν, δός του τὴν μοῖρα πλήσια. 

Ἀλήθεια δός του ὀρδινιὰ ἀπὸ παιδιὰ ὡς παιδιά του 

καὶ ἂν ἀποθάνῃ, νὰ στραφοῦν εἰς τὰ συγγενικά του. 

Τοὺς ἄλλους αὐτεξούσιους ἄφες τὸ μετρικό τους 

ὅπου γνωρίζῃς καὶ νοοῦν νὰ βλέπουν τὸ δικό τους. 

535 Ἂν λάχῃ νἄχῃς θηλυκὰ κ’ εἰς δέκα χρόνους ἔρθουν, 

ἀντάμα ἂς θέτουν μετὰ σὲ καὶ ὕστερα ἂς ’γέρθουν. 

Εἰς τὸν καιρόν τους γύρευε ἄνδρες νὰ τοὺς ἐδώσῃς, 

στενέψου ἀπὸ τὸ ἔχει σου καλὰ νὰ τὲς παντρέψῃς 

Γαμβροὺς μελέτησε νὰ βρῇς νἄχουν κορμιὰ ἀκέραια,  

540 παρὰ νὰ λείπουν ἀρετὲς καὶ νἄχουσι δηνέρια. 

Ἂν ἔτυχε ν’ ἀπόθανε ἡ πρώτη σου γυναῖκα 

καὶ νὰ σοῦ δώσουσι προικιὸν καβαλαρίες δέκα, 

μὴν παντρευτῇς διὰ τὰ παιδιά, μὴν τὰ παραπονέσῃς, 

πρόσεχε κι ἀποκράτα τα διὰ νὰ τ’ ἡλικιώσῃς. 

545 Ὅτι οἱ μητρυιὲς μὲ τὰ παιδιὰ ἄπειρες πρίκες φέρνουν 
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καὶ τοῦ κυροῦ τους τὴν καρδιὰ πολλὰ μαγκλάβια δέρνουν.
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